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Ég Eyrún Ósk Jónsdóttir sendi hér með inn umsögn um þingsályktun um undirritun 
og fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum. 
Þingskjal 90 — 90. mál.

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum er ein metnaðarfyllsta 
tilraun sem gerð hefur verið til að uppræta þessa skelfilegu ógn og eitt stærsta skref 
sem tekið hefur verið í friðar- og öryggismálum heimsins. Er það sannfæring mín að 
Ísland eigi að gerast aðili að þessu samningi Sameinuðu þjóðanna um bann við 
kjarnorkuvopnum án tafar. Kjarnorkuvopn ógna umhverfi jarðar og lífi allra jarðarbúa 
og eiga aldrei rétt sér. Andstæðingar slíks banns hafa borið fyrir sig hugmyndinni um 
fælingarmátt kjarnorkuvopna sem gengur út á að hægt sé að tryggja frið með ótta við 
kjarnorkustyrjöld. Hugmyndir um að hægt sé að byggja vináttu og traust á grunni 
hótanna um tortímingu eru í besta falli afkáralegar. Kjarnorkuvopn eru birtingarmynd 
á mannvonsku. Fælingarmáttur kjarnorkuvopna er líkt og að bjóða vini með sér á 
kaffihús og taka með sér hlaðið skotvopn og ætlast til að hægt sé að byggja vináttu á 
slíkum grunni. Ég trúi að baráttan fyrir friði eigi sér tvær hliðar. Annarsvegar þurfum 
við að framkvæma fyrir frið, t.d mótmæla óréttlæti og þrýsta á stjórnvöld heimsins að 
taka afstöðu gegn kjarnorkuvopnum. Hinsvegar fer baráttan fram í hjörtum okkar. Þar 
þurfum við að hafna hatri og finna kærleika í garð samferðarmanna okkar. Þetta 
tvennt helst í hendur. Ef við tökum hugrakka afstöðu gegn kjarnorkuvopnum þá um 
leið sigrum við innri baráttuna. Þá langar mig að minnast á að lokum að ekkert Nató 
ríkjanna hefur þorað að skrifa undir sáttmálann enn þá, en hins vegar hefur Svíþjóð 
núna lýst því yfir að þeir munu sækja um aðild að Nató, og Svíþjóð er eitt þeirra landa 
sem stóðu að samþykkt sáttmálans um bann við Kjarnorkuvopnum. Þessi staðreynd 
ætti að auðvelda Íslandi að finna hugrekki í hjarta sínu til að standa einnig upp, þrátt 
fyrir aðild sína að Nató, og taka afstöðu með friði. Það er því afdráttarlaus afstaða mín 
að Ísland eigi að skrifa undir bann Sameinuðu þjóðanna við kjarnorkuvopnum án 
tafar í nafni lífsins, í nafni friðarins og í nafni Jarðarinnar.
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